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Einde Eendracht Verrebroek: de realiteit is 

genuanceerder dan men wil laten uitschijnen … 

Dienst Communicatie 

25|02|2022 
 

Eendracht Verrebroek liet zowel op 16 als op 20 februari een vrijwillige forfait optekenen. Die forfaits 

zijn het gevolg van een dispuut tussen voorzitter John Cleys en het gemeentebestuur. De voorzitter 

van Eendracht Verrebroek haalt daarvoor het gedeeld gebruik van de locatie en kantine met Hockey 

Beveren en verbroken beloftes vanuit het bestuur als reden voor aan. De realiteit is echter een pak 

genuanceerder, waardoor de verantwoordelijkheid niet in de schoenen van het gemeentebestuur 

kan geschoven worden. Als gevolg van het dispuut nam Cleys ontslag als voorzitter en is het 

voortbestaan van de club in gevaar. Het gemeentebestuur hoopt dan ook dat een nieuwe voorzitter 

de fakkel overneemt, waarna er opnieuw op een constructieve manier kan samengewerkt worden, 

zoals dat vroeger het geval was … 

Voorzitter John Cleys van Eendracht Verrebroek kondigde eerder aan de handdoek te gooien als 

voorzitter. Binnen het bestuur en de ploeg waren geen gegadigden om hem op te volgen, met ondertussen 

twee forfaits tot gevolg. Dat wil zeggen dat de toekomst van de voetbalploeg aan het Spaans Fort aan een 

zijden draadje hangt. Het gemeentebestuur betreurt dat ten zeerste en hoopt dat er alsnog een oplossing 

gevonden wordt voor de club die toch een rijke traditie heeft en die stevig verankerd zit in het 

gemeenschapsleven van Verrebroek. 

Aan de basis van de precaire situatie ligt een dispuut tussen de voorzitter van de club enerzijds en het 

gemeentebestuur anderzijds. Cleys haalt daarvoor verbroken beloften van het bestuur aan. Schepen van 

sport Katrien Claus: “Toen het gemeentebestuur eerder besliste over een gedeeld gebruik van de terreinen 

van Eendracht Verrebroek, zijn we onmiddellijk in overleg gegaan met het bestuur. Voorzitter Cleys kwam 

toen met een eisenpakket dat stelde dat er een kunstgrasveld en LED-verlichting moest komen en dat de toog 

van de kantine moest opgesplitst worden. Alhoewel er zeker begrip was voor deze vragen, zijn er echter op 

geen enkel moment beloften gemaakt, net wat ons nu wel aangewreven wordt.” 

Het gemeentebestuur ging samen met de gemeentelijke diensten aan de slag met het eisenpakket en 

kwam met een concreet voorstel. “In dat voorstel zou de LED-verlichting er komen, maar wel pas op het 

moment dat de bestaande verlichting aan vernieuwing toe was. Het kunstgrasveld vonden we, gezien de 

beperkte werking van de club waarbij er bijvoorbeeld geen jeugdwerking is, een overdreven vraag. Wat de 

kantine betreft, lag er een voorstel tot gemeenschappelijke toog maar met aparte bergingen en frigo’s op 

tafel. Met de hockey was afgesproken dat ze nooit op dezelfde moment de toog zouden moeten delen. Het 

leek ons al bij al een heel evenwichtig voorstel waar iedereen bij te winnen had. Helaas oordeelde Cleys 

anders en verliet hij keer op keer zonder dialoog de onderhandelingstafel. En zo is het natuurlijk moeilijk om 

tot een gedragen compromis te komen”, nog volgens Claus. 
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Het gemeentebestuur betreurt dan ook de heel eenzijdige opstelling en onwrikbaarheid van voorzitter 

Cleys. Het ontslag van Cleys zorgt er alleszins voor dat de toekomst van Eendracht Verrebroek heel 

onzeker oogt. En dat was nooit de bedoeling van het gemeentebestuur, dat net sterk inzet op een 

uitgebouwd verenigingsleven. Het gemeentebestuur hoopt dat een nieuwe voorzitter de fakkel van Cleys 

overneemt en dat er na de wissel terug constructief kan samengewerkt worden, net zoals dat in het 

verleden altijd het geval geweest is. 
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